Biuro w Warszawie:
ul. Bielańska 12,00-085 Warszawa
tel.: 22 778 08 53
e-mail: fundacja@orlen.pl www.fundacja.orlen.pl

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW
PRZEZ FUNDACJĘ ORLEN
W PROGRAMIE
„Mam pasję powyżej średniej”
w roku szkolnym 2020/2021
(dalej: „Regulamin”)

Organizatorem niniejszego programu jest Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7,
09-411 Płock, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037031, posługująca się numerem NIP: 77426-91-813, zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundacją”.

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów przez Fundację
ORLEN mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego będących uczniami klas 7. lub 8. szkoły podstawowej
lub szkoły ponadpodstawowej na zasadach określonych poniżej.
§1
1.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają poniższe warunki:
a. są mieszkańcami miasta Płocka lub powiatu płockiego,
b. są uczniami klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej lub uczniami szkoły ponadpodstawowej;
c. mają średnią z przedmiotów na świadectwie z roku szkolnego 2019/2020 w zależności od
rodzaju stypendium i poziomu szkoły 4,0; 4,5; 4,7 lub wyższą (wyliczaną na podstawie ocen
z przedmiotów wymienionych na świadectwie w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
i religii/etyki, bez uwzględniania ocen z przedmiotów uzupełniających i dodatkowych zajęć
edukacyjnych) zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 1 Regulaminu;
d. mają inne udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, nauki,
zdobyte w roku szkolnym 2019/2020;
e. w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat (w przypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych o trzyletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych o czteroletnim programie nauki);
f. są zaangażowani w działania społeczne.

Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000037031,REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813.

2. Zarząd Fundacji określa wysokość Funduszu Stypendialnego na dany rok szkolny oraz liczbę osób,
którym zostaną przyznane stypendia.
§2
1.
2.
3.

Stypendium obejmuje okres od września 2020 roku do czerwca 2021 roku włącznie.
Stypendium będzie wypłacane co miesiąc w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej.
Jednorazowe wyrównanie za okres od września 2020 r. zostanie wypłacone przy pierwszej
wypłacie stypendium, z uwzględnieniem zastrzeżeń § 9 pkt 4.
§3

1.

Wniosek o przyznanie stypendium w imieniu ucznia niepełnoletniego składa rodzic lub opiekun
prawny. Uczeń pełnoletni składa wniosek we własnym imieniu.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo:
a. kopię świadectwa z roku szkolnego 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
szkołę, do której uczeń uczęszcza lub przez Rodzica/ Opiekuna;
b. w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kopię orzeczenia o niepełnosprawności
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, szkołę lub przez
Rodzica/ Opiekuna;
c. kopie dokumentów uwiarygodniających osiągnięcia dziecka za rok szkolny 2019/2020
(zgodne z wnioskowanym stypendium) oraz poświadczających zaangażowanie w działania
społeczne, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu (np.
organizację pozarządową), szkołę lub przez Rodzica/ Opiekuna;
4. W przypadku posiadania średniego miesięcznego dochodu netto poniżej 1401zł należy dołączyć
do wniosku:
a. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia
stwierdzające dochody rodziny w roku 2019 lub uzupełniony formularz PIT wraz
z potwierdzeniem złożenia dokumentu. Dodatkowo w przypadku rodzin posiadających
gospodarstwo rolne – również zaświadczenie o dochodach uzyskanych za rok 2019
wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca prowadzenia gospodarstwa bądź
zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa. W przypadku osiągania dochodów innego
rodzaju (zasiłki / zapomogi / świadczenia alimentacyjne, etc.) konieczne jest dołączenie
dokumentów potwierdzających ich wysokość uzyskaną w 2019 r. W przypadku rodziców
samotnie wychowujących dziecko/dzieci konieczne jest dołączenie pisemnego oświadczenia
o wysokości alimentów otrzymanych w 2019 r.;
b. zaświadczenia ze szkół bądź uczelni wyższych dotyczące rodzeństwa kandydata, jeżeli
kandydat posiada rodzeństwo, w celu ustalenia czy rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę
i tym samym jest wliczone do gospodarstwa domowego;
§4
Wnioskodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych podanych
w dokumentach wymienionych w § 3 Regulaminu.
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§5
1.

2.
3.
4.
5.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2019 Wnioskodawcy składają
w następujący sposób:
a) w terminie do 14 września 2020 r. należy wypełnić formularz aplikacyjny on-line, dostępny na
stronie www.fundacja.orlen.pl, a następnie
b) w terminie do 21 września 2020 r. należy przesłać wydrukowany i podpisany wniosek oraz
komplet wymaganych dokumentów na adres Fundacji: Fundacja ORLEN, ul. Bielańska 12,
00-085 Warszawa z dopiskiem: „STYPENDIUM PŁOCK”.
Wnioski o przyznanie stypendium złożone po terminie określonym w ust. 1. lit. b powyżej
nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne z załączonymi wszystkimi wymaganymi
dokumentami.
Złożone wnioski wraz z przesłanymi kopiami dokumentów nie będą zwracane Wnioskodawcy.
Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym programie stypendialnych realizowanym
przez Fundację ORLEN.
§6

1.

Ustala się następujące stypendia z zastrzeżeniem z ust. 6 poniżej:
1.1. Stypendium naukowe:
a. dla uczniów ze średnią wynoszącą co najmniej 4,7 dla klas 7 i 8 szkół podstawowych;
b. dla uczniów ze średnią wynoszącą co najmniej 4,5 dla szkół ponadpodstawowych
1.2. Stypendium sportowe dla uczniów ze średnią co najmniej 4,0.
2. Dla stypendium naukowego ustala się skalę punktową:
2.1. średnia ocen z roku szkolnego 2019/2020:
a. dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych
 od 4,7 do 4,99
1 punkt,
 od 5,00 do 5,20
2 punkty,
 powyżej 5,20
3 punkty;
b. dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 od 4,5 do 4,79
1 punkt,
 od 4,80 do 5,00
2 punkty,
 powyżej 5,00
3 punkty;
2.2. za szczególne osiągnięcia naukowe zdobyte w roku szkolnym 2019/2020:
uczestnik konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych na poziomie
szkolnym

1 punkt

laureat lub finalista konkursu / zawodów / olimpiady przedmiotowej na poziomie
wojewódzkim

2 punkty

uczestnik konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych na poziomie
ogólnopolskim*

3 punkty

*Dla Komisji Stypendialnej określenie „na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym” oznacza, że konkurs realizowany jest w formie
zawodów, organizowanych w sposób wieloetapowy, wymagający od uczestnika pokonywania kolejnych coraz większych wyzwań, np.
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3.

laureat lub finalista konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych na
poziomie ogólnopolskim*

4 punkty

uczestnik konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych na poziomie
międzynarodowym*

5 punktów

laureat lub finalista konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych na
poziomie międzynarodowym*

6 punktów

Dla stypendium sportowego ustala się skalę punktową:
3.1. średnia ocen z roku szkolnego 2019/2020:
 od 4,0 do 4,5
1 punkt,
 od 4,55 do 5,0
2 punkty,
 powyżej 5,0
3 punkty;
3.2. za szczególne osiągnięcia sportowe zdobyte w roku szkolnym 2019/2020:
uczestnik konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych na poziomie
szkolnym

1 punkt

laureat lub finalista konkursu / zawodów / olimpiady przedmiotowej na poziomie
wojewódzkim

2 punkty

uczestnik konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych na poziomie
ogólnopolskim†

4.

5.

6.

3 punkty

laureat lub finalista konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych na
poziomie ogólnopolskim*

4 punkty

uczestnik konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych na poziomie
międzynarodowym*

5 punktów

laureat lub finalista konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych na
poziomie międzynarodowym*

6 punktów

Dodatkowe punkty zarówno dla stypendium naukowego jak i sportowego można zyskać za:
a. udokumentowaną działalność społeczną
1 – 6 punktów,
b. orzeczoną niepełnosprawność
1 punkt.
Kandydat za osiągnięcia wymienione w § 6 ust. 2 lit. b i 3 lit. b. może uzyskać maksymalnie 6
punktów. Punkty za poszczególne osiągnięcia w konkursach / zawodach / olimpiadach nie
sumują się.
W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w § 6 ust. 1 jest większa niż liczba
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które
uzyskały najwyższą punktację i osoby o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. Punktację

rywalizacji na etapach szkolnym, okręgowym , centralnym itd. Komisja nie uznaje za ogólnopolskie konkursów lub olimpiad, które noszą
owszem taką nazwę, ale w swoich regulaminach nie przewidują organizacji więcej niż jednego etapu.

†Dla Komisji Stypendialnej określenie „na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym” oznacza, że konkurs realizowany jest w formie
zawodów, organizowanych w sposób wieloetapowy, wymagający od uczestnika pokonywania kolejnych coraz większych wyzwań, np.
rywalizacji na etapach szkolnym, okręgowym , centralnym itd. Komisja nie uznaje za ogólnopolskie konkursów lub olimpiad, które noszą
owszem taką nazwę, ale w swoich regulaminach nie przewidują organizacji więcej niż jednego etapu.
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ustala się w oparciu o średni miesięczny dochód netto (po zaokrągleniu do pełnych złotówek) na
osobę w rodzinie w wysokości:




do 1000 zł
od 1001 zł do 1 400 zł
od 1 401 zł

2 punkty,
1 punkt,
0 punktów.
§7

Wysokość miesięcznego stypendium (dalej: „Stypendium”) dla Stypendysty wynosi:
a.
dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych: 200 zł (słownie: dwieście zł 00/00),
b.
dla uczniów szkół ponadpodstawowych: 300 zł (słownie: trzysta zł 00/00).
§8
1. Wnioski stypendialne rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Fundacji.
2. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję nastąpi nie później niż do dnia 16 listopada 2020 r.
3. Komisja Stypendialna przedkłada Zarządowi proponowaną listę stypendystów do analizy
i podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu Stypendium.
4. Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Zarząd Fundacji i jest ona ostateczna.
§9
1. Warunkiem wypłaty stypendium jest odesłanie pocztą lub przy pomocy firmy kurierskiej,

prawidłowo podpisanej Umowy Stypendialnej w dwóch egzemplarzach do 31 grudnia 2019 r.

2.
3.
4.
5.

W przeciwnym wypadku stypendium nie zostanie przez Fundację przekazane, a umowa będzie
uważana za niezawartą, na co Wnioskodawca wyraża zgodę.
Projekt umowy zostanie przesłany za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail)m na adres
wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę.
Wypłaty stypendium będą dokonywane do piętnastego dnia każdego miesiąca.
Pierwsza wypłata stypendium nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Fundację podpisanej
przez Wnioskodawcę Umowy Stypendialnej z uwzględnieniem zastrzeżeń § 2 pkt 3.
Stypendium będzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany we wniosku stypendialnym
przez Wnioskodawcę.
§ 10

1.

Fundacja może wstrzymać wypłatę stypendium w następujących przypadkach:
a. wnioskodawca przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty lub oświadczenia, na podstawie
których przyznano stypendium;
b. uczeń zaprzestał kontynuowania nauki;
c. uczeń naruszył dobre imię Fundacji ORLEN lub PKN ORLEN S.A.

2.
3.

Fundacja ma prawo ubiegać się o zwrot nienależnego stypendium.
W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości Fundacja ma prawo wymagać potwierdzenia,
że uczeń kontynuuje naukę.
4. W razie zaprzestania nauki przez ucznia Wnioskodawca zobowiązuje się do natychmiastowego
poinformowania Fundacji o zaistniałym fakcie.
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§ 11
Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji
www.fundacja.orlen.pl
§ 12
Fundacja zastrzega sobie prawo do:
a. kontaktu z wybranymi stypendystami w celu zbierania informacji o sposobie wykorzystania
stypendium;
b. ankietowania stypendystów pod kątem realizacji programu stypendialnego i ewaluacji
prowadzonych w tym obszarze działań;
c. kontaktu z wybranymi stypendystami w związku z innymi działaniami statutowymi Fundacji.
§ 13
We wszelkich sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem lub wykraczających poza jego ramy
decyzje podejmuje Zarząd Fundacji oraz obowiązujące przepisy prawa.
§ 14
Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock. Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem
pocztowym lub pod adresem e-mail: fundacja@orlen.pl
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Fundacji. służy następujący adres email:
iodods@orlen.pl
3. Dane osobowe Wnioskodawcy i Kandydata przetwarzane są w celach:
a) realizacji zobowiązań opisanych w Regulaminie;
b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Wnioskodawcy
i Kandydata w celach wskazanych w ust. 1 powyżej jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora
(zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń;
5. Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane przez Organizatora Partnerom oraz podmiotom
z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
w szczególności podmiotom świadczącym usługi kadrowe, płacowe, archiwizacyjne,
rachunkowe, podatkowe.
6. Dane osobowe Wnioskodawcy i Kandydata przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji
Programu zgodnie z Regulaminem, rozliczenia Programu, a także do czasu wygaśnięcia
wzajemnych roszczeń wynikających z Regulaminu.
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7.

Wnioskodawcy i Kandydatowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do
podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub
niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do
innego administratora, a także prawo do odwołania wyrażonej uprzednio zgody na
przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej
wycofaniem.
8. Wnioskodawcy i Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Wnioskodawcy i Kandydata danych osobowych jest niezbędne do zawarcia
i realizacji celów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Odmowa podania przez Kandydata danych
osobowych uniemożliwi realizację Programu na rzecz Kandydata.
10. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym
zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
§ 15
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2020 r.
Regulamin dostępny jest w Biurze Fundacji, 00-085 Warszawa, ul. Bielańska 12 oraz na stronie
internetowej Organizatora (www.fundacja.orlen.pl).
Informacje na temat Programu udzielane są w dni powszednie, w godzinach 10.00-15.00 pod
numerem
tel.
22 677 39 28
lub 22 778 08 53
lub mailowo
pod adresem:
malgorzata.rogowska@orlen.pl lub fundacja@orlen.pl.
Złożenie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Decyzje Zarządu są ostateczne.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz regulaminem przyznawania
darowizn przez Fundację stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
§ 16

Integralną część Regulaminu stanowią następujące Załączniki:
a. Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie Stypendium w roku szkolnym 2020/2021
b. Załącznik nr 2 – wzór klauzuli informacyjnej RODO dla Wnioskodawcy.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów przez
Fundację ORLEN
w Programie „Mam pasję powyżej średniej” w roku szkolnym 2020/2021

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
w roku szkolnym 2020/2021

NUMER WNIOSKU:

I. Wypełnia Wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny albo pełnoletni uczeń)

A. Informacja o uczniu (imię i nazwisko ucznia) ……………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna
prawnego

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Aplikuję o stypendium ……..
naukowe
sportowe
Miejsce zamieszkania

nr tel. komórkowego
Płock

ucznia:

Adres:

…………………………………

ul. ………………………………………

…………………………………

nr domu/mieszkania: …………………

adres e-mail ucznia:

kod pocztowy:………………

…………………………………

poczta:………………
gmina:……………….
Powiat płocki
Adres:
ul. ………………………………………
nr domu/mieszkania: …………………
kod pocztowy:………………
poczta:………………
gmina:……………….
PESEL ucznia
………………………………………

Od września 2020 będę uczniem…..
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Średnia ocen na
świadectwie w roku
szkolnym 2019/2020:

SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Fundacja ORLEN z siedzibą w 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd
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nazwa szkoły:

………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
adres:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
nr tel. ………………………………………………………………………………
klasa ………………………………………………………………………………
adres www: ………………………………………………………………………
adres e-mail: ……………………………………………………………………
Krótka charakterystyka
ucznia (osobowość,
uzdolnienia, sukcesy itp.)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Informacja o Wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wnioskodawcy (w
przypadku uczniów niepełnoletnich)

Numer PESEL Wnioskodawcy (w
przypadku uczniów niepełnoletnich)
Adres e-mail Wnioskodawcy (w
przypadku uczniów niepełnoletnich)
Numer telefonu Wnioskodawcy (w
przypadku uczniów niepełnoletnich)
Liczba osób w rodzinie (łącznie)
- w tym dzieci do 18 lat
- młodzież powyżej 18 lat

Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie

(obliczony na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego,
zaświadczeń z Urzędu Gminy i innych zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu)

złotych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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C. Informacje niezbędne w przypadku przyznania stypendium
Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca mieszkania Numer rachunku bankowego
∟∟ ∟∟∟∟ ∟∟∟∟
Stypendysty
Nazwa:
∟∟∟∟ ∟∟∟∟ ∟∟∟∟
…………………………………………………………………………………………… ∟∟∟∟
Adres:
imię i nazwisko właściciela rachunku:
miejscowość: …………………..……….ul.: ………………....……………..
nr domu: …….. kod pocztowy: …………………poczta: …………….

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

Podpis

II. Wypełnia uczeń
1. Czy byłeś/byłaś już uczestnikiem programu stypendialnego organizacji pozarządowej, z uwzględnieniem
Fundacji ORLEN. Jeśli tak, wymień nazwę programu i/lub organizacji oraz podaj w jakim okresie pobierałeś /
pobierałaś stypendium.

□ tak, w roku szkolnym: □ nie
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Z jakiego źródła uzyskałeś/uzyskałaś informację o tegorocznym programie stypendialnym Fundacji ORLEN?

□ szkoła

□ Internet

□ prasa

□ znajomi

□ inne, jakie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Czy w roku szkolnym 2019/2020 brałeś/brałaś udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych/
zawodach sportowych?
NIE
TAK
Jakich?
uczestnik konkursów na poziomie szkolnym
laureat lub finalista konkursu na poziomie wojewódzkim
uczestnik konkursów na poziomie ogólnopolskim
laureat lub finalista konkursów na poziomie ogólnopolskim
uczestnik konkursów na poziomie międzynarodowym
laureat lub finalista konkursów na poziomie międzynarodowym
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Najważniejsze osiągnięcie (wskaż jedno):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pozostałe:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Wymień swoje zainteresowania.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Wymień osiągnięcia związane z Twoimi zainteresowaniami, udziałami w konkursach, zawodach, wystawach
itp.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Jakich języków obcych się uczysz?
w szkole:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
poza szkołą:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Wymień inne zajęcia dodatkowe, na które uczęszczasz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Czy jesteś zaangażowany/zaangażowana w działania społeczne, np. wolontariat? Jeśli tak, to opisz swoją
pracę.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Jakie są Twoje marzenia, plany na przyszłość?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. W jaki sposób otrzymanie stypendium pomoże Ci w realizacji planów i marzeń opisanych powyżej?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………, dnia ……………………..
(podpis ucznia)

……………………………………………………………………………………
(miejscowość)

III. Oświadczenia

Oświadczenia - gdy uczeń jest niepełnoletni
Wyrażam
zgodę
na
uczestnictwo
mojej/mojego
córki/syna
w
procesie
rekrutacyjnym
do programu stypendialnego Fundacji ORLEN dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego i potwierdzam,
iż akceptuję Regulamin wskazanego programu, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Fundacji pod
adresem www.fundacja.orlen.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w niniejszym Wniosku i załączonych
do niego dokumentach, celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji programu stypendialnego
dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, w tym – w przypadku przyznania stypendium - ogłoszenia imienia,
nazwiska oraz miejscowości zamieszkania stypendysty, na stronach internetowych Fundacji oraz ewentualnej
informacji w mediach.

Oświadczam, że wszystkie ujawnione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że podaję
je dobrowolnie.

…………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenia – gdy uczeń jest pełnoletni
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w załączonych do Wniosku
dokumentach, celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji programu stypendialnego dla mieszkańców
Płocka i powiatu płockiego.
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Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że powyższe
dane podaję dobrowolnie.

…………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Potwierdzam, iż akceptuję Regulamin programu stypendialnego Fundacji ORLEN dla mieszkańców Płocka i
powiatu płockiego, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Fundacji pod adresem
www.fundacja.orlen.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w niniejszym Formularzu
aplikacyjnym i załączonych do niego dokumentach, celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji programu
stypendialnego dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, w tym – w przypadku przyznania stypendium ogłoszenia mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, na stronach internetowych Fundacji oraz
ewentualnej informacji w mediach.

Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że powyższe
dane podaję dobrowolnie.

…………………………………………..
data i podpis pełnoletniego ucznia

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji programu stypendialnego dla dzieci
i młodzieży – mieszkańców Płocka i powiatu płockiego jest Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku (ul. Chemików
7, 09-411 Płock). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i możliwość ich poprawiania. Bez
Państwa zgody dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne dla ubiegania się o stypendium i w przypadku jego przyznania– wypłaty
świadczeń.
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Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo:
a)

kopię świadectwa z roku szkolnego 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę, do której
uczeń uczęszcza lub Rodzica/ Opiekuna;

b)

w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kopię orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez wystawcę dokumentu, szkołę lub Rodzica/ Opiekuna;

c)

kopie dokumentów uwiarygodniających osiągnięcia dziecka za rok szkolny 2019/2020 (np. ze szkoły, klubu
sportowego itp.) oraz poświadczających zaangażowanie w działania społeczne, potwierdzonych za zgodność z
oryginałem przez wystawcę dokumentu (np. organizację pozarządową), szkołę lub Rodzica/ Opiekuna;

Dokumenty nieobowiązkowe:
a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia stwierdzające dochody rodziny
w roku 2018 lub uzupełniony formularz PIT wraz z potwierdzeniem złożenia dokumentu oraz – w przypadku
rodzin posiadających gospodarstwo rolne - również zaświadczenie o dochodach uzyskanych za rok 2018
wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania. W przypadku osiągania dochodów innego
rodzaju (zasiłki / zapomogi / świadczenia alimentacyjne, etc.) konieczne jest dołączenie dokumentów
potwierdzających ich wysokość uzyskaną w 2019 r. W przypadku rodziców samotnie wychowujących
dziecko/dzieci konieczne jest dołączenie pisemnego oświadczenia o wysokości alimentów otrzymanych w 2019
r.;
b) zaświadczenia ze szkół bądź uczelni wyższych dotyczące rodzeństwa kandydata, jeżeli kandydat posiada
rodzeństwo, w celu ustalenia czy rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę;
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Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów przez Fundację ORLEN
w Programie „Mam pasję powyżej średniej” w roku szkolnym 2020/2021
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. „Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej Fundacja) informuje, że jest
administratorem danych osobowych Wnioskodawcy i Kandydata. Kontakt z administratorem możliwy jest pod
powyższym adresem pocztowym lub pod adresem e-mail: fundacja@orlen.pl
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Fundacji służy następujący adres email: iodods@orlen.pl.
3. Dane osobowe Wnioskodawcy oraz dane Kandydata przetwarzane są w następujących celach:
a) realizacja Programu Stypendialnego zgodnie z zapisami w Regulaminie,
b) podatkowych,
c) obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Fundację danych osobowych Wnioskodawcy oraz danych osobowych
Kandydata w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
a) zgoda na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz realizacji Programu
Stypendialnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
b) wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Wnioskodawca i Kandydat jest stroną w
przypadku przyznania stypendium;
c) przetwarzanie danych osobowych do celów podatkowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d) interes publiczny (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. e RODO) zgodny z realizacją zadań Fundacji;
e) prawnie usprawiedliwiony interes Fundacji (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia
i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji Programu Stypendialnego, a także do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji programu jak również przez okres konieczny do
realizacji obowiązków publiczno-prawnych ciążących na administratorze danych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Programu Stypendialnego.
Odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych obowiązków Fundacji.
7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundację ORLEN. podmiotom z nią współpracującym na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, doręczania
korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
8. Wnioskodawcy i Kandydatowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych osobowych
- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Fundacji danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Wnioskodawca
może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Fundacja przesłała dane do innego
administratora. Jednakże Fundacja zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z
Wnioskodawcą i/lub Kandydatem,
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Fundacja ORLEN przetwarza dane osobowe
Wnioskodawcy i Kandydata na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze
względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: IODODS@orlen.pl lub adres siedziby Fundacji z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
9. Wnioskodawcy i Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Fundacja ORLEN z siedzibą w 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031,
REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813

